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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Įgyvendinant  Šiaulių  r.  švietimo  pagalbos  tarnybos  (toliau  –  Tarnyba)  2018–2020  m.
strateginį  planą  parengtas  Tarnybos  veiklos  planas  2020 metams.  Įgyvendinant  šį  planą  siekta
strateginio plano tikslų – aukštos kvalifikacijos tobulinimo ir švietimo pagalbos paslaugų bei jų
prieinamumo užtikrinimo, saugios ir sveikos visuomenės formavimo – įgyvendinimo.

Įgyvendinant 2020 m. Tarnybos veiklos planą prisidedama prie Šiaulių rajono savivaldybės
(toliau  –  Savivaldybė)  strateginio  veiklos  plano  2020–2022 metams  vieno iš  strateginių  tikslų
įgyvendinimo –  aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam
gyventojui užtikrinimas.

Pirmasis  2020 m. Tarnybos veiklos  plano tikslas  –  didinti  specialiųjų  ugdymosi  poreikių
(toliau  –  SUP),  psichologinių,  asmenybės  ir  bendravimo  problemų turinčių  asmenų  ugdymosi
veiksmingumą ir  psichologinį  atsparumą.  Tarnyboje  atlikti  349 pirminiai,  pakartotiniai  asmens
specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimai, pateiktos rekomendacijos tolesniam ugdymui. Suteiktos
693  individualios  švietimo  pagalbos  specialistų  konsultacijos  (mokiniams,  ugdytiniams,
pedagogams,  tėvams). Teikiant  psichologinę  pagalbą  suteiktos  283  psichologo  konsultacijos
mokiniams, ugdytiniams. Psichologo konsultacijos teiktos ne tik Tarnyboje, bet ir pačiose švietimo
įstaigose.  Vykdyta  Tėvystės  gebėjimų  ugdymo programa,  socialinių  ir  emocinių  kompetencijų
ugdymo  programa  „Emociukų  kelionė“.  Skaitytos  9  paskaitos,  pranešimai,  parengta  18
informacinių  lankstinukų,  32  pranešimai,  straipsniai  (metodinė  medžiaga).  Tėvai,  pedagogai,
mokiniai  susipažino su specialistų teikiama informacija bei rekomendacijomis,  kitomis švietimo
aktualijomis.  Plėtojant  bendradarbiavimą  su  Šiaulių  universitetu,  skaitytos  2  paskaitos  Šiaulių
universiteto  bakalauro  studijų  programos  Specialiosios  pedagogikos  ir  logopedijos  specialybės
studentams.  Tarnybos  švietimo  pagalbos  specialistų  parengta  bei  akredituota  ilgalaikė
kvalifikacijos tobulinimo programa „Įtraukusis ugdymas: teorija ir praktika“ (40 val.), patvirtinta
programa „Nuoseklus vaikų emocinių kompetencijų ir lytiškumo ugdymas“ (42 val.).

Tarnybos švietimo pagalbos specialistai inicijavo bei koordinavo Pagalbos vaikui plano ir
Pritaikytos  ikimokyklinio  (priešmokyklinio)  ugdymo  programos  formų  rengimą.  Savivaldybės
švietimo pagalbos specialistams, pedagogams parengtos rekomendacijos dėl Ugdymosi pasiekimų
aprašo ir Pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotinio įvertinimo pildymo.
Siekiant Tarnybos veiklos kokybės gerinimo, atlikta Savivaldybės švietimo pagalbos specialistų
anketinė apklausa. Apibendrinti  anketinės apklausos rezultatai  bus pristatyti  2021 m. metodinio
pasitarimo  metu.  Atlikta  Tarnybos  darbuotojų  apklausa  „Šiaulių  r.  švietimo  pagalbos  tarnybos
darbuotojų  psichologinė  savijauta  karantino  metu“.  Apibendrinti  anketinės  apklausos  rezultatai
pristatyti darbuotojų susirinkimo metu. Atliktas Savivaldybės kultūros centro darbuotojų kolektyvo
mikroklimato tyrimas. Parengtos išvados, kurios perduotos įstaigos bendruomenei. Įgyvendintas
Savivaldybės  visuomenės  sveikatos  rėmimo  specialiosios  programos  projektas  ,,KIKO
pamokėlės“.

Įgyvendinant  antrąjį  tikslą  –  teikti  pagalbą  švietimo  įstaigai,  mokytojui  ir  mokiniui
(ugdytiniui),  siekiant mokinių (ugdytinių) pasiekimų gerinimo  buvo parengtos / padėtos parengti
bei  akredituotos  23  ilgalaikės  kvalifikacijos  tobulinimo  programos.  Sudarytas  ilgalaikių
akredituotų programų katalogas, kuris nuolat pildomas. Tarnybos svetainėje sukurta „Nuotolinio
mokymosi  platforma“,  kurioje  Savivaldybės  pedagogai  dalinasi  savo  sukurtomis  priemonėmis,
įrankiais, kuriuos naudoja vykdydami ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Atliktas tyrimas „Šiaulių
rajono pedagogų IKT naudojimo ugdymo procese analizė“. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, buvo
rengiamos  ilgalaikės  kvalifikacijos  tobulinimo  programos,  rezultatai  pristatyti  švietimo
bendruomenei.  Remiantis  gautais  rezultatais  bei  atsižvelgiant  į  švietimo  įstaigų  pageidavimą,
organizuoti  mokymai  pedagogams,  teiktos  konsultacijos  mokykloms  apie  informacinių
komunikacinių  technologijų  (toliau  –  IKT)  galimybes,  darbą  su  įvairiomis  internetinėmis
platformomis.



Suorganizuoti  129  renginiai,  jų  skaičių  koregavo  epidemiologinė  situacija  Lietuvoje.
Dauguma  renginių  vyko  nuotoliniu  būdu  –  Office  365,  Zoom  Pro platformose.  Renginiuose
dalyvavo 3626 dalyviai. Naudojant Tarnybos Zoom Pro paskyrą, organizuota 19 renginių, iš jų 11
administravo  Tarnybos  metodininkai.  Didelė  dalis  renginių  dėl  COVID-19  ligos  (koronaviruso
infekcijos) perkelta į 2021 m. Savivaldybės švietimo įstaigų, vadovai, jų pavaduotojai ugdymui,
pedagogai, dalyvaudami seminaruose, kursuose ir kituose renginiuose,  praplėtė savo žinias, įgijo
naujų  kompetencijų,  įvaldė  įvairius  ugdymo  metodus.  Itin  daug  dėmesio  buvo  skirta  IKT
naudojimo galimybėms dirbant nuotoliniu būdu.

Suorganizuotos  4  stažuotės,  kuriose  dalyvavo  mokytojai,  švietimo  atstovai,  savivaldybių
darbuotojai iš Joniškio, Zarasų, Molėtų bei Raseinių rajonų. Mokslo metų pabaigoje Tarnyba, kartu
su  Savivaldybės  administracijos  Švietimo  ir  sporto  skyriaus  (toliau  –  Skyrius)  darbuotojais,
organizavo video  pokalbį-refleksiją  „Mokslo  metai  su  koronos  ženklu“.  Renginio  metu  savo
patirtimi,  mintimis  pasidalijo  Savivaldybės,  mokyklų  vadovai,  mokytojai,  mokiniai,  policijos
bendruomenės  atstovai  ir  kiti  įstaigų,  susijusių  su  švietimu,  atstovai.  Tarnyba  inicijavo,  kad
Tarptautinės  mokytojų  dienos  proga  Skyriaus  vedėjo  padėkos  būtų  įteiktos  penkiems
aktyviausiems  mokytojų  metodinių  būrelių  pirmininkams.  Tarnybos  padėkos  Tarptautinės
mokytojų  dienos  proga  už  metodinę  veiklą  bei  nuotolinio  mokymosi  sklaidą  buvo  įteiktos
devyniems Savivaldybės pedagogams.

Rajone suorganizuota 11 respublikinių olimpiadų Savivaldybės etapų, kuriuose dalyvavo 196
mokiniai.  Į  respublikinius  etapus  deleguota  14  mokinių.  Dėl  COVID-19 ligos  (koronaviruso
infekcijos)  dauguma olimpiadų neįvyko arba buvo perkelta į 2021 m. Skyriaus vedėjo padėkoms
gauti už pasiekimus dalyvaujant respublikinių olimpiadų regioniniuose etapuose, Tarnyba teikė 10
mokinių  ir  4  mokytojų  kandidatūras.  Tarnybos  padėkos  buvo  įteiktos  106  mokiniams,
laimėjusiems  Savivaldybės  etapus  ir  98  mokiniams,  dalyvavusiems  rajono  organizuojamose
olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose.

Metodininkai  pedagogams  suteikė  330  konsultacijų,  švietimo  pagalbos  specialistai
pedagogams,  tėvams  suteikė  934 konsultacijas.  Klientai  buvo  konsultuojami  renginių
organizavimo, programų, nuostatų rengimo, metodinės veiklos, specialiojo ugdymo organizavimo,
švietimo pagalbos teikimo ir kt. klausimais.

Tarnybos patalpose įrengta erdvė metodinės  literatūros  laikymui  ir  naudojimui,  sudarytas
turimos literatūros sąrašas, į kurį įtraukta 650 vnt. skirtingų pavadinimų knygų. Tarnybos klientai
metodinę literatūrą gali studijuoti vietoje, susitarus metodinius leidinius galima išsinešti.

Sėkmingai  pasirengta  Tarnybos  veiklos  išorės  vertinimui.  Vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministro  2020 m.  gruodžio  7  d.  įsakymu Nr.  V-1911,
Tarnyba akredituota maksimaliam 5 (penkerių) metų laikotarpiui – iki 2025 m. gruodžio 6 dienos.

Trečiasis Tarnybos tikslas – užtikrinti švietimo paslaugų prieinamumą skirtingų poreikių ir
amžiaus asmenims. Surinkta ir susisteminta informacija apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
užimtumo paslaugas  Savivaldybėje  teikiančias  institucijas  ir  jų  vykdomas programas /  veiklas.
Dalyvauta rengiant Savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų
planą 2021–2023 metams. Atliktas poreikio tyrimas „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo poreikis
Šiaulių  rajone“.  Atsižvelgiant  į  tyrimo  metu  gautus  rezultatus,  suaugusiems  asmenims  bus
organizuojamos veiklos Savivaldybėje. Siekiant skatinti  suaugusių asmenų užimtumą, verslumą,
organizuota virtuali amatų mugė „Kurkime šv. Kalėdų stebuklą kartu!“. Tarnyboje veiklą vykdė
Trečiojo amžiaus universiteto (toliau – TAU) studentai. TAU studentų skaičius išliko toks pat, kaip
praėjusiais  metais  – 96, tačiau dėl COVID-19  ligos (koronaviruso infekcijos)  veiklose aktyviai
dalyvavo 69 nariai – ne visiems studentams priimtinos nekontaktinės veiklos, ne visi turi paskyras
socialiniuose  tinkluose.  Savivaldybėje  organizuota  21-oji  suaugusiųjų  mokymosi  savaitė
„Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“. Šio renginio metu Tarnybos teiktas projektas „Inovatyvi
arbatinė. Ateik. Sužinok. Išmok“ apdovanotas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos diplomu
už vyresnio amžiaus žmonių telkimą bendrai veiklai netradicinėje aplinkoje ir netradiciniu būdu



sukuriant  inovatyvią  arbatinę.  Gruodžio  mėnesį  paskelbta  akcija  „Padovanok senjorui  knygą!“.
Akcijos metu surinkta per 20 knygų senjorams, kurios, pagerėjus situacijai šalyje, bus išdalintos
renginių metu. Rudenį organizuotas žygis, skirtas paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną
bei  siekiant  atkreipti  visuomenės  dėmesį  į  vyresnio  amžiaus  žmonių  poreikius.  Skatinta
savanorystė TAU studentų tarpe, plėtoti ryšiai su kitais šalies TAU ir Nacionaline TAU asociacija.

Tarnyba – akredituota savanorius priimanti organizacija, pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį
su  asociacija  „Laisvieji  piliečiai“.  2020  m.  liepos–gruodžio  mėnesiais  Tarnyboje  pirmą  kartą
savanoriavo  ilgalaikis  savanoris.  Vykdytos  veiklos  su  jaunimu  mobiliuose  taškuose,  kurios,
paskelbus karantiną, persikėlė į interneto erdvę. Parengtas ir iš dalies įgyvendintas projektas „Tauta
+  Dailė  =  Tautodailė“,  skirtas  jaunuolių  meniniams,  pažintiniams  gebėjimams  lavinti.  Daug
dėmesio buvo skirta individualiam darbui su jaunuoliais. Užmegzti partnerystės ryšiai, pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys su Kuršėnų „Kūrybinės raiškos centru“, Atviru Šiaulių rajono jaunimo
centru. Drauge su socialiniais partneriais organizuota Jaunimo diena Kuršėnuose. Atsižvelgiant į
esamą  situaciją,  su  senjorais  ir  jaunimu  buvo  tęsiamos  projekto  „Gali  sportuoti?  Įrodyk!“  II
veiklos.  Paskelbus  šalyje  karantiną  dėl  COVID-19  ligos  (koronaviruso  infekcijos),  siekiant
užtikrinti švietimo paslaugų prieinamumą skirtingų poreikių ir amžiaus asmenims, veiklos pagal
galimybes buvo organizuojamos nuotoliniu būdu.

Tarnyboje buvo įgyvendinami / įgyvendinti 5 projektai:
- „Išradingi darbuotojai – Išradingi senjorai! (Inventive Staff — Inventive Seniors!), teiktas

Erasmus+  programai  KA1  mobilumo  programai.  Skirtas  finansavimas  –  30  288,00  Eur,
įgyvendinimo laikotarpis: 2019-06-01 – 2020-08-31, projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęstas.

-  „Gali  sportuoti?  Įrodyk!  II“,  teiktas  Sporto  rėmimo  fondui.  Skirtas  finansavimas  –  52
608,00 Eur, įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-07–2022-12-31.

- „Tauta + Dailė = Tautodailė“, teiktas Savivaldybei. Skirtas finansavimas – 1 440,00 Eur
(dalis  pinigų  grąžinta,  dėl  paskelbto  karantino  veiklos  buvo  neįgyvendintos),  įgyvendinimo
laikotarpis: 2020-10-06–2020-12-01.

-  „Socialinių-emocinių  kompetencijų  tobulinimas  profesinei  ir  asmeninei  sėkmei“,  teiktas
Švietimo mainų paramos fondui. Skirtas finansavimas – 38 200,00 Eur, įgyvendinimo laikotarpis:
2020-12-30–2022-12-29.

- „KIKO pamokėlės“, teiktas Savivaldybei. Skirtas finansavimas – 400,00 Eur, įgyvendinimo
laikotarpis: 2020-09-01–2020-12-01.

Įgyvendinant Tarnybos strateginius tikslus, pasirašyta 12 bendradarbiavimo bei partnerystės
sutarčių su įvairiomis įstaigomis bei organizacijomis.

Ketvirtasis  tikslas  –  tobulinti  Tarnybos  veiklą.  Įsigytas  girdimųjų,  regimųjų  ir  motorinių
funkcijų įvertinimui ir lavinimui skirtas aparatas Brain-Boy. Darbuotojų darbo aplinkos gerinimui
įsigyti  3 stacionarūs  kompiuteriai,  planšetinis  kompiuteris,  atnaujintas  smulkus IKT inventorius
(belaidės  pelės,  klaviatūros,  ausinės,  web  kameros  ir  kt.).  Įsigyta  Zoom  Pro  licenzija,  kurios
teikiamomis  galimybėmis  nuolat  naudojasi  Savivaldybės  švietimo  įstaigų  pedagogai,  Skyriaus
specialistai.  Atnaujinta  informacinių  technologijų  bazė  gerina  darbo  sąlygas,  didėja  darbo
efektyvumas ir našumas. Tarnybos patalpose įrengtas informacinis stendas, erdvė kūrybinių darbų
eksponavimui, pakeista nekokybiška grindų danga. Tarnybos socialinių tinklų paskyroje paviešinta
260  įrašų  aktualiomis  švietimo  temomis,  vidutiniškai  vieną  įrašą  peržiūri  ~  200  žmonių,
internetinėje  svetainėje  paviešinti  62  informaciniai  pranešimai,  skelbimai  ir  pan.  2020  metais
Tarnybos svetainėje apsilankė 7004 unikalūs vartotojai.

2020 m. lėšos:
- 113 223,90 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos ugdymo aplinkai. Iš jų – 100 794,48

Eur darbo užmokesčiui.
- 77 532,00 Eur Mokymo lėšos, iš jų 76 298,25 Eur darbo užmokesčiui.
-  228,60  Eur  Mokymo  lėšos  (psichikos  sveikatai  stiprinti).  Iš  jų  –  225,33  Eur  darbo

užmokesčiui.



-  Surinktas 1,2 proc.  gyventojų pajamų mokestis  – 328,37 Eur.  Kreditorinių įsiskolinimų
einamųjų metų sausio 1 dienai Tarnyba neturi.

2020  m.  Tarnyboje  dirbo  16  darbuotojų  (11,65  etato).  Leistinas  pareigybių  skaičius,
nustatytas  Šiaulių  rajono  savivaldybės  tarybos  2020  m.  lapkričio  17  d.  sprendimu  Nr.  T-355,
neviršytas.

Ataskaitą parengė direktorė Rasa Piežienė
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